
 

 
 

Jau trešā Delnas vasaras skola šovasar norisinājās Cēsīs, Ruckas muižā no 28. jūnija līdz 1. jūlijam. Delnas 

vasaras skolas mērķis ir izglītot un iesastīt jaunos profesionāļus pretkorupcijas jautājumu apspriešanā un 

cīņā ar korupciju, ļaujot tuvāk iepazīt korupcijas jēdzienu un izpausmes Latvijā, negatīvās sekas un ietekmi 

uz valsts atīstību, kā arī iespējamiem līdzekļiem cīņā ar to. 

 Vasaras skolu atbalstīja Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija, Kanādas latviešu fonds 

“Mantojums” un Palīdzības un attīstības fonds Latvijai (LRDF).  

Dalībnieki  
Vasaras skolā piedalījā 23 aktīvi, zinoši un valstiski domājoši jaunieši no visas Latvijas un no dažādām 

nozarēm. Dalībnieki nāca no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Dobeles, Salaspils, Liepājas, Cēsīm, kā arī 

programmas “Pavadi vasaru Latvijā” ietvaros – divi dalībnieki no ASV. Jaunieši vecums bija no 18 līdz 29 



 
gadiem un tie vai nu jau profesionāli darbojās, vai studēja, vai interesējās par karjeras iespējām sekojošās 

nozarēs: politika, politiskā zinātne, finanses, jurisprudence, žurnālistika, medicīna, ekonomika un 

inženierija. Kopā šogad projektā tika saņemti 42 pieteikumi un tos izvērtēja žūrija, dalībai izvirzot pašus 

aktīvākos, zinošākos un motivētākos jauniešus ar padziļinātu interesi par labklājības celšanu Latvijā un 

cīņu pret korupciju.  

Programma 
Vasaras skolas programmu veidota tā, lai jauniešiem sniegtu iespēju iegūt: 1) zināšanas par korupcijas 

problemātiku; 2) izpratni par veidiem, kā arī praktiskus rīkus, lai cīnītos ar korupciju Latvijā; 3) kristiskās 

domāšanas un argumentācijas prasmju pilnveidošanu; 4) viedokļu apmaiņu ar citiem līdzīgi domājošiem 

jauniešiem un iedvesmu darbībai; 5) jaunus draugus un kontaktus sadarbībai nākotnē.  

Vasaras skolas laikā, četru dienu garumā jaunieši kopā apmeklēja 15 lekcijas, apmācības un diskusijas, 

veidoja grupu projektu, kā arī apmeklēja un aktīvi piedalījās 9 sarunu festivāla Lampa Delnas Atklātības 

teltī rīkotajās diskusijās.  

Pirmajā vasaras skolas dienā, 28.jūnijā jaunieši vispirms iepazinās ar korupcijas jēdzienu un problemātiku 

Latvijā, apguva KNAB fukncijas un kompetenci un varēja iepazīties ar praktisko KNAB darba pusi. Vēlāk 

sekoja trauksmes celšanas tēmas aplūkojums, kā arī lekcija un diskusija par lobiju un interešu aizstāvību 

kā alternatīvu korupcijai un ieroci cīņai ar to. Ar jauniešiem tikās tādi savas jomas eksperti kā Diāna 

Kuprniece, PwC Vecākā eksperte, Ineta Cīrule un Anda Rumjanceva, KNAB Izmklēšanas nodaļas 

vadītāja un vadītāja vietniece, Māris Spička, Konkurences padomes izpildinstitūcijas vadītājs, Jānis 

Veide, Delnas jurists un trauksmes celšanas eksperts, Vladlens Kovaļevs, lobija firmas VA Government 



 

Vadošais partneris un Liene Gātere, Delnas direktore. Otrajā dienā, 29.jūnijā no rīta dalībnieki sadalījās 

grupās, lai tuvāk un šaurākā lokā iepazītos ar trim atšķirīgām pusēm cīņai ar korupciju – pētniecisko 

žurnālistiku, starptautisko regulējumu cīņai ar korupciju, kā arī politisko partiju finansēšanu. Rīta sesijā ar 

jauniešiem zināšanās un pieredzē dalījās Daunis Auers, Latvijas Universitātes asociētais profesors, Ivo 

Leitāns, LTV ziņu raidījuma “De Facto” žurnālists, Dr. Angela Reitmaier, Transparency International 

Germany eksperte.   

Vēlāk dalībiekiem bija iespēja apgūt un arī dzīvē izmēģināt kritiskās domāšanas un argumentācijas 

pamatprincipus caur populārāko argumentācijas kļūdu treniņu Edgara Klētnieka, QUO Tu Domā lektora 

vadībā.  

Tam sekoja Delnas Atklātības telts atklāšana festivāla Lampa ietvaros un diskusijas par caurspīdīgu 

pašvaldību budžeta veidošanu, uzticēšanos pilsoniskajā sabiedrībā, finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā 

arī datu ietekmi uz politisko konkurenci.   

Trešajā dienā, 30.jūnijā, Atklātības teltī festivālā Lampa Vasaras skolas dalībnieki un plašāka sabiedrība 

sekoja līdzi diskusijām par politisko partiju reklāmām, publiskajiem iepirkumiem, trauksmes cēlējiem, kā arī 

izmantoja iespēju tikties ar trauksmes cēlējiem no Latvijas, un ārvalstīm un piedalījās Delnas telts 

noslēguma pasākumā “Oligarhu balle”. Dienas laikā jaunieši arī pusdienoja kopā ar Saeimas Aizsardzības, 

iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju, deputātu Ainaru Latkovski, lai pārrunātu 

Saeimas  un komisijas lomu korupcijas novēršanā Latvijā.  

Vasaras skolas noslēdzošajo, ceturto dienu 1.jūlijā dalībnieki pavadīja intensīvā darbā, piedaloties lekcijās 

par naudas atmazgāšanu un tās novēršanu un ekonomisko noziegumu atklāšanu pie lektoriem Sandija 

Vectēva, SEB bankas NIILN nodaļas vadītāja un Alda Lasmaņa, ekonomisko un finanšu noziegumu 

prokurora. Programmas noslēgumā jauniešiem bija iespēja tikties ar Lietuvas Ekonomikas ministru 
Virginijus Sinkevičius, kurš par ministru tika nominēts vien 26 gadu vecumā un kurš dalījās ar pārdomām 

par paaudžu maiņu politikā un atklātības veicināšanu.  



 
Vasaras skolas noslēgumā jaunieši izstrādāja un prezentēja grupu projektus – lobēšanas stratēģijas 

Trauksmes celšanas likumprojekta pieņemšanai līdz šī gada Saeimas vēlēšanām, kas sniedza Delnai 

vērtīgas idejas, tajā pat laikā ļaujot arī jauniešiem nostiprināt zināšanas par veidiem, kā Latvijā vairākos 

valsts līmeņos notiek un ir jāveicina cīņa ar korupciju.  

Gan dažādās nodarbības, grupu darbu, gan ārpus lekcijām rīkotās aktivitātes ļāva dalībniekiem izveidot 

ciešu kontaktu, apmainīties idejām un noteikti veicinās arī turpmāku sadarbību attīstot savas profesionālās 

karjeras.  

 

  



 

 

Jauniešu atsauksmes 
 

„Bija iespēja saprast, ka varu mainīt pasauli uz labu.” 
 

„Ieguvu informāciju par nozarēm, par kurām līdz šim zināju ļoti maz, bet ar kurām 
nāksies turpmāk saskarties daudz biežāk gan maģistra studiju laikā, gan 

profesionālajā dzīvē.” 
 

„High-light bija tikšanās ar Lietuvas Ekonomikas ministru, jo cik gan bieži sanāk 
satikt Latvijas ministru, kur nu vēl Lietuvas!” 

 
„Visvairāk patika LAMPAS pasākumi, īpaši diskusijas par trauksmes cēlējiem.” 

 
„Patika atmosfēra, kur profesionāļi un jaunieši tiek uztverti līdzvērtīgi.” 

 

  



 

Delnas Atklātības telts sarunu festivālā Lampa 
Šogad pirmo reizi sarunu festivālā Lampa varēja ameklēt atsevišķu Delnas Atklātības telti, kur divu dienu 

garumā norisinājās kopā 9 diskusijas ar 29 runātājiem, kopā pulcējot ap 1000 apmeklētāju.  

Zemāk iespējams iepazīties ar Lampa programmu, kā arī foto no pasākumiem. 

 

Meistarklase "veidosim pašvaldības budžetu kopā: atklāti, godīgi un rēķinoties ar 

iedzīvotāju prioritātēm!  
Līdzdalīgā budžetēšana (participatory budgeting) ir inovatīvs veids, kā iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības 

darbā, kā arī padarīt pašvaldības darbu atklātāku un godīgāku. Lai gan līdzdalīgā budžetēšana kā metode 

ir jauna, tā jau ir izmēģināta vairāk nekā 1500 pilsētās visā pasaulē. Islandē un Igaunijā ir labi piemēri šādu 

procesu veidošanā. 

Roberts Bjarnasons, Biedrības Citizens Foundation vadītājs 

Kristina Reinsala, E-demokrātijas programmas vadītāja E-Governance Academy 

Moderatore: Iveta Kažoka, Domnīcas PROVIDUS direktore un vadošā pētniece 

 

Uzticēšanās recepte - atklātības un pilsoniskās brīvības loma 
Pētījumi apstiprina, ka aktīvai pilsoniskai sabiedrībai un atklātībai ir korelācija ne tikai ar lielāku uzticību 

valdībai, bet arī mazāku korupcijas līmeni. 2018.gada aprīlī globālā alianse CIVICUS mainīja Latvijas 

pilsoniskās sabiedrības telpas vērtējumu no "atvērta" uz "sašaurināta", norādot uz ierobežojošu regulējumu 



 
un pieejamo resursu mazināšanos. Paralēli sabiedriskās domas aptauju rezultāti norāda uz tendenci, ka 

sabiedrības uzticība lēmumu pieņēmējiem mazinās un 2017.gada beigās Saeimai uzticējās 14%, bet 

valdībai 17% iedzīvotāju. Nesenie korupcijas un finanšu slepenības skandāli no vienas puses uzticību 

mazina, taču no otras -  rada iespēju privātajam, valsts un nevalstiskajam sektoram sadarboties un meklēt 

labākos risinājumus tiesiskuma stiprināšanai, valsts ilgtspējīgai attīstībai un uzticības atjaunošanai. Kā 

veicināt sabiedrības uzticību varai, ja pilsnosikā brīvība tiek ierobežota? 

Kristīne Zonberga, Biedrības Latvijas pilsoniskā alianse direktore 

Inese Kušķe, Valsts kancelejas konsultante  

Moderatore: Liene Gātere, Delnas direkotre 

 

Finanšu noziegumu izmeklēšana 
Kāda ir ārzonu nodrošinātās finanšu slepenības loma organizētās noziedzības un korupcijas shēmu 

īstenošanā? Kāda loma finanšu noziegumu izmeklēšanā ir efektīvai starpvalstu informācijas apritei?  

Diskutējām par 2018.gada februāra banku sektora krīzes ietekmi uz Latvijas reputāciju un vērtējām 

valdības reakciju. Pirmajā diskusijas daļā runājām par starptautisko sistēmu. Otrajā daļā diskutējām par 

nacionālo līmeni - kādas starptautiski atzītas naudas atmazgāšanas novēršanas labās prakses īstenotas 

Latvijā kopš 2018.gada februāra? 

David Ondracka, Transparency International padomes loceklis 

Antonio Greco, Delnas projektu vadītājs, pētnieks 

Vlad Lavrov, Organized Crime and Corruption Research Project reģionālais redaktors 

 

Kā dati maina sabiedrību un ietekmē politisko konkurenci?  
2017.gadā Latvijas valdība izveidoja vienotu portālu, kurā apkopoti un publicēti dati apstrādājamā jeb 

atvērto datu formātā, bet šī gada aprīlī valdība sāka publicēt datus par patiesā labuma guvējiem. 

Diskutējām par to, kā uzņēmumu reģistrs, publisko iepirkumu datu bāze, patiesā labuma guvēju reģistrs, 

politisko partiju ziedotāju datu bāze u.c. datu kopas var palīdzēt mazināt korupciju, veicināt vēlētāju 

informētību un kāda loma to tulkošanā ir pretkorupcijas aktīvistiem un žurnālistiem. 

Rudīte Spakovska, Latvijas Radio Ziņu dienesta producente 

Ieva Strode, pētījumu centra SKDS projektu direktore 

Moderatore: Nika Aleksejeva, Datu skolas vadītāja 

 



 

30.jūnijs  

Popkorna rīts: priekšvēlēšanu reklāmu arhīvs 
Kas ir mainījies Latvijas politikā un priekšvēlēšanu kultūrā? Kopā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 

fakultātes pasniedzēju Rolandu Tjarvi ieskatījāmies Latvijas politisko partiju reklāmu arhīvā un kopīgi 

nobalsojām par visoriģinālāko. 

Rolands Tjarve, Latvijas universitātes pasniedzējs, Multimediju studijas vadītājs 

Jānis Veide, Delnas jurists 

 

Publiskie iepirkumi - sabiedrības ieguvums vai lieka birokrātija? 
2017.gadā Latvijā veikti publiskie iepirkumi par kopā vairāk kā 2,5 miljardiem eiro, kas ir aptuveni 30% no 

valsts gada budžeta. 60% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka publiskajos iepirkumos uzvar ar politiķiem un 

ierēdņiem saistīti uzņēmumi, bet uzņēmēji sūdzas par kukuļu pieprasīšanu līguma slēgšanai. Diskutējām 

par iepirkumu uzraudzības efektivitāti un jaunākajām iniciatīvām Latvijā un Eiropā. 

Martiņš Daģis, zvērinātu advokātu biroja COBALT jurists 

Dace Gaile, Iepirkumu uzraudzibas biroja vadītāja 

Baiba Fromane, Latvija Būvuzņēmēju partnerības vadītāja 

Viktor Nestulia, Transparency International Ukraine pārstāvis 

Moderators: Janis Veide, Delnas jurists 

 

Trauksmes cēlējs – stukačs vai varonis?  
Latvijā pastāv dalīts viedoklis par trauksmes cēlēju lomu un trauksmes celšanas likuma nepieciešamību. 

33,2% sabiedrības uzskata, ka par pārkāpumu novēršanu jārūpējas tiesībsargājošajām iestādēm, nevis 

iedzīvotājiem, bet 15% uzskata, ka ziņošana pēc savas būtības nav nekas labs, tā ir "stučīšana". 

Diskutējām par to, kas atšķir jēdzienus "stukačs" un "trauksmes cēlējs" un kāpēc trauksmes cēlēju 

aizsardzības nodrošināšana nav birokrātiska OECD prasība, bet noderīgs rīks atklātības un tiesiskuma 

vairošanai dažādās nozarēs.  

Maris Vainovskis, Evershed Sutherland Bitāns Vecākais partneris 

Ritvars Jansons, 12. Saeimas deputāts 

Ivo Butkevičs, Žurnālists, TV3 ziņas 

Juris Cālītis, Mācītājs, LU TF Sistemātiskās un praktiskās teoloģijas docents 

Moderators: Roberts Matulis, Delnas jurists 

 

Tikšanās ar trauksmes cēlējiem 
Trauksmes cēlēji jeb cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem valsts iestāžu darbā, ir pakļauti darba devēja un 

kolēģu atriebībai. Dažkārt nākas piedzīvot sajūtu, it kā pret viņiem  vērstos visa valsts. Jāiztur iebiedēšana, 

tiesas prāvas, psiholoģiskais spiediens. Ko realitātē piedzīvo trauksmes cēlēji? Kādu palīdzību viņiem ir 

svarīgi saņemt? Vai un ko iespējams mainīt, ceļot trauksmi? 

Ilmārs Poikāns, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks 

Iveta Ozoliņa, bijusī Valsts Asinsdonoru centra direktore 

Andrija Likova, ģimenes psihoterapeite 

Andrea Franzoso, Itālijas TV producēšanas kompānijas scenārists 

Moderatore: Liene Gātere, Delnas direktore 



 
 

Oligarhu Balle 
Lielisks festivāla LAMPA noslēdzošais vakars Jāņa Skuteļa vadībā. Muzicēja saksofonists Artis Gāga. 

Viesojās Ģirts Greiškalns. 

 

 


